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هم اندیشی »بررسی حقوق زنان در منشور 
راهکارهای  و  برنامه ها  شهروندی؛  حقوق 
موردنیاز برای اقدام«، به همت کمیسیون حقوق 
بشر اسالمی ایران و معاونت ریاست جمهوری 

در امور زنان و خانواده برگزار شد.
فریده طاها، عضو کمیسیون حقوق بشر در 
در  زن  به حقوق  اینکه  بابیان  هم اندیشی  این 
به طور خاص در ٧  منشور حقوق شهروندی 
عنوان   22 ذیل  در  منشور  ماده   12٠ از  ماده 
پرداخته شده است که هر یک از سرفصل ها بر 
مواد شامل  »این  است، گفت:  ناظر  چند حق 
مواد 3،11،5٤،83،89،9٠و 1٠3 می شود. برای 
نمونه در ذیل ماده 3 حقوق شهروندی مبنی بر 
حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی با توجه 
به ویژگی های خاص زنان در دوران بارداری، 
بیماری،  شرایط  در  و  زایمان  از  پس  زایمان، 
فقر یا معلولیت برای زنان متصور شده است.«
و  تعهدات  سری  »یک  داد:  ادامه  طاها 
شهروندی  حقوق  منشور  در  مسئولیت هایی 
برای دولت طراحی شده که یکی از موارد آن، 
این است که لیست حقوق و آزادی های مندرج در 
قانون اساسی و قانون عادی در آن تدوین شود.«
در ادامه این نشست محمد هاشمی، عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بابیان اینکه در 
این جلسه دو موضوع کلیات حقوق شهروندی 
و بحث زنان قابل بررسی است، گفت: »قانون 
اساسی فصلی به نام حقوق ملت دارد که زنان را 
موردتوجه قرار داده است. به آقای روحانی هم 
گفتم در بحث حقوق شهروندی مهم ساماندهی 
حقوق شهروندی است و برنامه دولت در بخش 
عملی ساختن و به تعبیر دیگر به عمل درآوردن 

حقوق بشر است.«
هاشمی با اشاره به اینکه در بحث امروز فقط 
٧ ماده موضوع منفعت زنان را در برمی گیرد، 
ادامه داد: »وقتی به مسئله تاکید بر حقوق زنان 
همه  از  زنان  که  می شویم  متوجه  می پردازیم 
حقوق این منشور برخوردار هستند و عالوه بر 
آن همه شهروندان از این حقوق برخوردارند. 
پس اصل حقوق شهروندی است، اما زنان به 
دلیل حساسیتی که نسبت به آنان وجود دارد 
بعضی حقوق را به صورت اختصاصی دارا هستند. 
برای نمونه زایمان به زنان اختصاص دارد و باید 

حقوق خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.«
به گفته او اگر بخواهیم تنها به این ٧ مورد به 
عنوان حقوق زنان اشاره کنیم بی انصافی است. 
باید دید از گذشته تاکنون در عمل به حقوق 
شهروندی چه کاستی هایی وجود داشته است. 
البته این کاستی ها تنها به کشور ما اختصاص 
ندارد. در جامعه ما مشارکت های سیاسی زنان 
قانون  پیش نویس  در  است.  حساسیت  دارای 
بر  بود. رجال سیاسی  مردان ذکرشده  اساسی 
اساس واژه شناسی به معنای شخصیت سیاسی 

است. اگر بخواهیم در موضوع حقوق زنان به 
بحث زایمان زنان بیش از حد دامن بزنیم از اصل 
قضیه فاصله می گیریم. اگر قرار باشد نهادی برای 
خانم ها فعال باشد از الف تا ی حقوق شهروندی 

باید در مورد آن ها موردتوجه قرار گیرد.
همچنین جعفری در ادامه این نشست بابیان 
سمپوزیوم  در  موالوردی  خانم  حضور  اینکه 
مشترک بین ایران و ژاپن مانع از حضور ایشان 
در این جلسه شد، گفت: »این منشور مشتمل بر 
12٠ ماده است. مقدمه منشور به منظور تعیین 
تنظیم شده است و  برنامه و خط مشی دولت 
این حقوق یا از قوانین باالدستی استنباط شده یا 
اینکه در راستای برنامه عملیاتی دولت تدوین شده 
است. دستور ویژه رییس جمهور در منشور حقوق 
شهروندی برای نظارت، دستور و پیگیری برای 

عملیاتی ساختن منشور بوده است.«
برنامه عملیاتی می تواند  »این  داد:  ادامه  او 
باشد.  مختلف  لوایح  قالب  در  قوانین  اصالح 
دستگاه ها ملزم به ارائه گزارش به دستیار ویژه 
رییس جمهور مبنی بر اینکه چه برنامه ای تدوین 
کرده اند و عالوه بر آن ارائه گزارش ادواری 
یک ساله به رئیس جمهور هستند که در آن به 
درخواست ها و موانع موجود در اجرایی کردن آن 
بپردازند. در این راستا دستیار ویژه رئیس جمهور 

به تمامی ادارات ابالغیه ای صادر کرد.«
صراحتا  که  ماده   ٧ بر  عالوه  او  گفته  به 
ماده   12 است،  برگرفته  در  را  زنان  حقوق 
شهروندی  حقوق  منشور  در  هم  دیگر 
 ،٤3،٤8 مواد  آن ها  جمله  از  که  دارد  وجود 
93،95،99،1٠2،1٠٤،1٠3و1٠5 می شود که به 

صورت غیر مستقیم حقوق زنان را موردتوجه 
قرار داده است. در ادامه این نشست مریم صانع 
پور، مسئول مطالعات زنان بابیان اینکه زنان در 
سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها باید از حقوق 
برابر با مردان برخوردار باشند، گفت: »در حالی 
که نیمی از جمعیت انسانی ما را زنان تشکیل 
می دهند پس باید نیمی از مسئولین و قانون گذاران 
ما زن باشند. چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ 
و  بودند  توجه  راس  در  مردها  تاکنون  فقهی 
نگاه زنانه به مشکالت زنان لحاظ نشده است.«
به گفته صانع پور، هویت اجتماعی زنان نسبت 
است،  یافته  تقلیل  زنان  خانوادگی  هویت  به 
جامعه  در  باید  زنان  که  است  حالی  در  این 

حضورداشته باشند.
همچنین اشرف بروجردی، عضو هیئت علمی 
فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در مورد 
حقوق شهروندی یک وجه کار این است که 
ضمانت اجرای آن موردتوجه قرار گیرد، گفت: 
»به اعتقاد من که روز رونمایی از منشور هم 
گفتم این بحث نمی تواند بحث اجرایی محض 
باشد؛ زیرا ضمانتی برای آن فرض نشده است 
و ضمانت آن قوانین موجود است؛ مثال حق 
خروج از کشور که به واسطه آن زنان اجازه 
ندارند بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند، 
ابتدا باید این قانون حل شود سپس در مورد 

اجرای آن صحبت کرد.«
قدم  اولین  عنوان  »به  داد:  ادامه  بروجردی 
برداشته شدن اجازه پدر و همسر برای خروج 
از کشور بود که در این راستا با مالحظات مجمع 

تشخیص مصلحت اجازه پدر حذف شد، اما 
اجازه همسر به قوت خود باقی است. در حوزه 
مسائل آسیب های اجتماعی همیشه زنان متهم 
هستند. مباحث قتل، مهاجرت یا قاچاق دختران 

مبتالبه جامعه ماست.«
اجرا  ضمانت  است  قرار  اگر  او  گفته  به 
ایجاد شود باید سخت تر ایجاد شود. زیاد هم 
به برقراری تساوی قائل نیستم. اگر ظرفیت ایجاد 
شود خودبه خود شکوفایی صورت می گیرد. در 
حقوق شهروندی زنان مسائل فردی، اجتماعی 
باید دیده شود. حضور و حفظ  و خانوادگی 
کرامت زنان را در عرصه خانواده نفی نمی کنیم. 
مرخصی دوهفته ای برای مردان در راستای زایمان 
زنان گام خوبی است، اما همه این موارد باید 

به قانون تبدیل شوند.
در پایان این نشست دکتر بهرام مستقیمی، 
دانشگاه  حقوق  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
دارم.  قبول  را  بشر  حقوق  »تنها  گفت:  تهران 
حقوق شهروندی بعد سیاسی دارد. در ماده 8 
ناروا  تبعیض  بحث  شهروندی  منشور حقوق 
ذکرشده است. اوال به موجب این ماده یعنی 
تبعیض را قبول داریم، در حالی که تبعیض روا 
باید موردتوجه باشد که در بعضی از موارد به 

خانم ها برمی گردد.«
مستقیمی ادامه داد: »ذهنیتی که این منشور 
را تدوین کرده است احتماال ذهنیت یک مذکر 
است و قانونی که می گذارد قانون مذکر است. 
این مشکل از طریق قانون هم حل نمی شود. 
زنان در بسیاری از موارد برابری را قبول ندارند 

و تغییر این موضوع فرآیند سختی دارد.«

بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی

هویت اجتماعی زنان نسبت به هویت خانوادگی آنان تقلیل یافته است
 علی گرجی، مدیر مرکز تحقیقات علوم 
اعصاب شفا گفت: »متاسفانه ساالنه دو تا سه 
هزار کودک در تصادفات جان خود را از دست 
می دهند. این درحالیست که اگر در خودروها 
صندلی کودک را تعبیه کنیم میزان مرگ ومیرشان 
بین ٧٠ تا 8٠ درصد کاهش می یابد و در عین 
حال شاهد کاهش ۶٠ درصدی آسیب به کودکان 
در تصادفات هستیم. بر این اساس مردم باید 
بدانند که هزینه نکردن برای مسائلی چون تعبیه 
صندلی کودک در خودروهایشان، ریسک بزرگی 
است. هفت درصد از درآمد سرانه خالص ملی 
از طریق حوادث جاده ای از دست می رود. طبق 
آمار پیش بینی می شود که ما بعد از عید نوروز و 
در 15 فروردین ماه، 1٠٠٠ نفر از هم وطنانمان 
دیگر در بین ما نخواهند بود؛ بنابراین کسانی که 
ایمنی  باید  باشند  افراد  این  نمی خواهند جزو 
خودروی خود را حفظ کرده و زمان مناسبی را 
برای مسافرت انتخاب کنند؛ چراکه طبق آمار 
روزهای 29 اسفند و 13 فروردین بیشترین آمار 
تصادفات را به خود اختصاص می دهد. متاسفانه 
آموزش وپرورش در کشور ما خودش را درگیر 
آموزش های مرتبط با رانندگی، حوادث و تصادفات 

نکرده است.«
 مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
ارتکاب  »درباره  کرد:  اعالم  وپرورش  آموزش 
تخلف تنبیه بدنی یکی از دانش آموزان استان 
کرمان و با پیگیری های به عمل آمده و نظر به آثار 
سوء اجتماعی و اداری ناشی از عمل معلم و به 
لحاظ تضرر معنوی و آسیب به سرمایه اجتماعی 
جامعه فرهیخته فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت، 
به  قانون رسیدگی  ماده 13  اعمال  راستای  در 
تخلفات اداری، با دستور دکتر دانش آشتیانی وزیر 
آموزش وپرورش معلم موردنظر آماده به خدمت 
شد. براین اساس؛ پرونده اتهامی معلم موردنظر 
جهت بررسی و صدور حکم در هیئت های رسیدگی 
به تخلفات اداری آموزش وپرورش تحت رسیدگی 
است و به محض اتمام مراحل قانونی و صدور 
رای نتیجه به اطالع عموم خواهد رسید. ازآنجایی که 
تنبیه بدنی آثار سوئی در بر دارد و از آسیب هایی 
است که بهداشت روانی دانش آموز را در فرایند 
یاددهی یادگیری دچار اخالل می کند؛ بنابراین 
هرگونه تنبیه بدنی براساس قوانین و مقررات نظام 

آموزش وپرورش ممنوع است.«
 هادی دیده ور، فرمانده انتظامی شهرستان 
قم گفت: »ساعت حدود نه شب گذشته یک مورد 
درگیری منجر به تیراندازی در یکی از محالت 
منطقه 2 قم به پلیس اعالم شد و پلیس در محل، 
حاضر و مشاهده شد داخل باشگاه بدنسازی دو 
نفر بر اثر تیراندازی مجروح شده اند. اورژانس 
115 هم در محل حاضر و هر دو نفر سریعاً به 
بیمارستان منتقل شد ولی یکی از آنان به علت 
شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت و نفر 
دیگر تحت مداوا قرار گرفت. موضوع در دستور 
کار ویژه پلیس قرار گرفت و دادستان و قاضی 
ویژه قتل هم در کنار پلیس در صحنه حاضر 
شدند. طرفین درگیری دارای سوء سوابق متعدد 

بوده اند.«

اخبار حوادث

 
اخبار

افزایش سن ازدواج در کشور
  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با هشدار نسبت به افزایش سن ازدواج بر 
لزوم اجرای قوانین مصوب در زمینه تسهیل ازدواج جوانان تاکید کرد. احد آزادی خواه 
با هشدار نسبت به افزایش سن ازدواج، بابیان اینکه باال رفتن سن ازدواج زمینه ساز 
آسیب های اجتماعی و فرهنگی است، به خانه ملت گفت: »با رفع مشکالت سد راه 
ازدواج جوانان می توان با این معضل مقابله کرد.« نماینده مردم مالیر در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: »کمیسیون فرهنگی با دعوت از مسئوالن بانک مرکزی 
درباره یکی از مهم ترین نیاز جوانان که مربوط به تسهیالت بانکی است اقدام مناسبی 
را انجام داد و در این رابطه به مسئوالن بانک مرکزی پیشنهاد دادیم وام ازدواج برای 
زوجین 2٠ میلیون تومان در نظر گرفته شود که خوشبختانه این پیشنهاد در الیحه 
برنامه ششم مصوب شد.« او با تاکید بر لزوم توجه جدی دولت به اجرای قوانین 

مصوب در زمینه تسهیل ازدواج، گفت: »متاسفانه امروزه بانک ها به وام ازدواج مانند 
دیگر تسهیالت نگاه می کنند این در حالی است که مشکالت اقتصادی مانع بزرگی 
سد راه ازدواج جوانان محسوب می شود.« آزادی خواه بر لزوم ارائه بسته های تشویقی 
مناسب برای ترغیب جوانان به ازدواج تاکید کرد و ادامه داد: »این دستگاه به عنوان 
متولی مستقیم امر ازدواج جوانان باید مشوق های مناسبی را برای ترغیب جوانان به 
مقوله ازدواج در نظر گرفته و همچنین معاونت امور جوانان این دستگاه باید به طور 
مرتب با برگزاری همایش ها و تولید برنامه های موثر و مفید فرهنگ سازی مناسبی را 
در این راستا داشته باشد.« نماینده مردم مالیر در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برای 
تسهیل امر ازدواج جوانان نیاز مبرم به ارائه یک الیحه کامل و موثر از سوی دولت 
دیده می شود، ادامه داد: »دولت باید نسبت به تدوین یک الیحه منظم و موثر برای 
تسهیل ازدواج جوانان اقدام کند زیرا دولت به مقوله ازدواج جوانان بیشتر به صورت 
شعاری برخورد کرده و تاکنون نسبت به تدوین لوایح و طرح های مناسب در جهت 

تسهیل ازدواج جوانان اقدام نکرده است.«

بهترین هدیه
345 جلد تا کنون منتشر شده است پرتیراژترین   بیش از 000

کتاب سالمت و پزشکی
 در طول تاریخ طب در ایران

تلفن سفارشات:  22887356 

11هزار مرگ تصادفی در 9 ماه
رئیس پلیس راهور ناجا از بروز 53٠٠  
تصادف فوتی در 9 ماهه اول سال 95 خبر داد 
و گفت: »متاسفانه در این تصادفات 11 هزار 
نفر جان باختند؛ البته تعداد تصادفات نسبت 
به سال گذشته، کاهش 35٠ موردی داشت.«
سردار تقی مهری یکی از مهم ترین مسائل 
بعد از تصادفات را بحث تروما دانست و ادامه 
داد: »در کشور تا سال 8٤ ساالنه بیش از 2٧ 
هزار نفر در تصادفات جان شان را از دست 
می دادند، اما در پایان سال 9٤ این تعداد به 1۶ 
هزار و ۶٠٠ مورد رسید، یعنی شاهد کاهش 
11 هزار نفری جان باختگان ناشی از تصادفات 
در طی این سال ها بودیم و در نتیجه آسیب 

کمتری هم در کشور رخ می دهد.«
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: »در 9 ماهه 
اول سال 95 بر اساس آمار پزشکی قانونی، 
تعداد جان باختگان ناشی از تصادفات به میزان 
2.٧ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته 
و این در حالی است که بیش از یک میلیون 
گواهینامه جدید الصدور داشتیم و با رشد 
یک و نیم میلیونی وسایل نقلیه مواجه بودیم. 
همچنین در حال حاضر در کشور 19 میلیون 
وسیله نقلیه خودرو، 12 میلیون موتورسیکلت 

و 22 تا 25 میلیون راننده فعال داریم.«
او بابیان اینکه طبق آمار 9 ماهه اول سال 
95، کاهش 35٠ تایی تصادفات نسبت به سال 
قبل را داشته ایم، ادامه داد: »گرچه این عدد در 
سال های گذشته روندی کاهشی داشته اما باز 
هم زیاد است و باید برای کاهش مرگ ومیر 
بعد از صحنه تصادف برنامه ریزی دقیقی داشته 
باشیم.« مهری بابیان اینکه پلیس راهنمایی و 
رانندگی در سال های اخیر اقدامات مناسبی 
برای هماهنگی بیشتر میان دستگاه هایی چون 
اورژانس، هالل احمر، آتش نشانی و ... داشته 
است، گفت: »سه عامل مهم که در تصادفات 
نقش اصلی را ایفا می کند، شامل راه، خودرو 
و رفتار راننده است که پلیس باید به این 
موضوعت رسیدگی کند. در عین حال باید 
توجه کرد که استانداردهای خودروهای ما 
نسبت به گذشته بهتر شده، اما باز هم باید 

این استانداردها را ارتقاء دهیم.«
رئیس پلیس راهور ناجا یکی از اقدامات 
پلیس در جاده ها را استفاده از فناوری های 
و  دانست  شهرداری ها  همکاری  با  جدید 
ادامه داد: »باید توجه کرد که ٧3 درصد از 
جان باختگان ناشی از تصادفات در ایران در 
خارج از شهرها بوده اند. همچنین طبق آمار 
9 ماهه اول سال 95، 53٠٠ مورد تصادف 
فوتی داشتیم که در این تصادفات 11 هزار 
نفر فوت شده اند. بر همین اساس برای کنترل 
این موضوع در جاده ها 1٠٠٠ دستگاه دوربین 
در جاده های کشور فعال و نصب شده و قرار 
است این تعداد به 18٠٠ دوربین افزایش یابد. 
51 درصد از جان باختگان ناشی از تصادفات 

در سال 95 بین 21 تا 5٠ سال بوده اند.«

چاپبیستویکم

هزینه های حادثه 7 برابر هزینه های پیشگیری است
مهرداد علی بخشی، جانشین مدیریت بحران و مدیر ستاد بحران کشور گفت: »هزینه هایی که حوادث مختلف بر دوش دولت می گذارد، هفت 
برابر هزینه های پیشگیری در این حوزه است و اگر مسئوالن با نگاه به آینده به پیشگیری نگاه کنند، بسیاری از مشکالت کنونی کشور در بحران ها 
کاسته می شود.« علی بخشی ادامه داد: »پیشگیری و آمادگی، دو گام اولیه برای کاهش خسارات جانی و مالی در بحران های مختلف است که با 
برنامه ریزی و صرف وقت و آموزش می توان به بسیاری از اهداف در این زمینه دست یافت.« او مقابله و بازتوانی را از دیگر مؤلفه های موردنیاز در 
مدیریت بحران دانست و گفت: »موقع بروز سوانح طبیعی و غیرطبیعی، نقش پزشکی قانونی بسیار حائز اهمیت است و تشخیص هویت و دریافت 
سوابق ژنتیک و اثرانگشت، می تواند نقش تعیین کننده ای در تسریع شناخت قربانیان حوادث ایفا کند.« جانشین مدیریت بحران همچنین با اشاره  
وقوع حادثه پالسکو، ادامه داد: »به دلیل سوختگی های شدید قربانیان، امکان شناسایی تنها یک فر از روی اثرانگشت میسر شد و بیشتر افراد از طرق 
دیگر تشخیص هویت شدند.« او فرماندهی حادثه در بحران ها را بسیار بااهمیت دانست و گفت: »در زمان بروز حوادث، باید فرماندهی به صورت 
یکپارچه انجام شود و با برنامه ریزی دقیق و پیاده سازی سیستم فرماندهی حادثه، از تمامی ظرفیت ها برای کاهش خسارات بعدی استفاده کنیم.« به 
گفته علی بخشی در سال 95، چارت تشکیالتی مدیریت بحران در سطح ستاد تغییر کرده و امیدواریم با برنامه ریزی بهتر، در زمان بروز حوادث 

بتوانیم مشکالت را به حداقل برسانیم.  


